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OTOITZA 
 
Zure hirutasuna ospatzea emon deuskuzu, Jauna: 

eskerrak emoten deutsuguz, apalik, 

eta eskatzen deutsugu 

entzundako zure hitzaren arabera 

emon daigula astea, 

eta itxaropena bizi izan daigula 

zure izena alkarregaz aintzaltzen irauteko. 

Jesukristo gure Jaunaren bitartez. 

—Amen. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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ESKARIAK 
 
† Jainkoa maitasunak alkartasunean iraunazo-
ten dauan bizitza dala esan geike. Zuzendu dei-
oguzan apaltasunezko eskariak Hirutasunean 
emoten jakun Jainkoari: 
 
—Elizearen alde: gizakientzako Jainkoaganako 

bidea izan daiten bere bizikereaz eta Ebanje-
lioaren iragarpen sutsuaz, eskatu deiogun 
Jaunari. 

—Etxe-giroa zatiketa eta haserre artean bizi da-
ben familien alde: izan daitezan gauza, bako-
txakeriak alde batera izteko, besteen ona bi-
latzeko eta norbere onurak besteen onerako 
jokoan jarteko, eskatu deiogun Jaunari. 

—Ezbardinarenganako gorrotoan heziak diran 
umeen alde; etorkina edo gizartearentzako 
zama aztuna dana gaitzesten dabenen alde: 
bestea pertsona lez hartzen ikasi daien eta 
norberak merezi dauan duintasunez harei esa-
ten, eskatu deiogun Jaunari. 

—Jainkoaren bihotzean danok daukagula leku, 
batez ere behartsuenek, jakiteak alkarri ha-
rrera on egitera eta alkar errespetatzera eta 
alkar maitatzera eroan gaizan, eskatu deiogun 
Jaunari. 

—Otoitzerako alkartu garanok euren bizitza otoi-
tzerako emon dabenak gogoan izan daiguzan, 
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Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
  
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri:  BEDEINKATUA ZU. 
 
egin daigun otoitz 
 
Jainko Jauna: 
zure Hirutasuneko misterioan sartzen gaituzu 
zeure alkartasunetik eta maitasunetik 
ikasi daigun eta bete gaitezan. 
Emoiguzu alkartasunean jokatzea 
eta maitasunean alkarregaz irautea 
Jesukristo gure Jaunaren bitartez. 
—Amen. 
 

HITZAREN LITURGIA 
I. IRAKURGAIA 
 
Urteera liburutik (Ur 34, 4b-6. 8-9) 
Egun hareetan, goizean goiz, harlosa biak harturik, Sinai 
mendira igon eban Moisesek, Jaunak agindu eutson lez. 
Orduan, Jauna hodeian jaitsi zan, eta Moisesegaz gelditu. 
Moisesek Jaunaren izenari dei egin eutsan. Moisesen aurretik 
igaro zan Jauna, honan oihu eginez: «Jauna, Jauna, Jainko 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: eliz alkarte lez batu gara Jaunaren 
aurrean, berak sendotu daizan gure sinismena 
eta alkartasuna, eta bere testigu egin gaizan in-
guru honetan behartsuak-eta gogoan izanik gure 
otoitzean. 

 

damu-otoitza 
 Hasi gaitezan Jaunagaz eta senideagaz adis-
kidetzetik: 

 
† Jesus Jauna, bihotz urratuak salbatzera bial-
dua. Erruki, Jauna. 
† Jesus Jauna, pekatarioi dei egitera etorria. 
Kristo, erruki. 
† Jesus Jauna, gure alde otoiutz egiteko Aitaren 
eskoi-aldean zaituguna. Erruki, Jauna. 
 
aintza 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
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aintzat hartu daiguzan eta bokazinok sustatu 
daiguzan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 

(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
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bihozbera eta errukitsua, hasarregaitza eta ondoguraz eta 
leialtasunez betea!» 
Bat-batean, lurreraino ahuspeztu zan Moises eta esan eban: 
«Jauna, gogoko banozu, zatoz, arren, gugaz! Herri hau buru-
gogorra da, bai; baina parkatu Zuk gure gaiztakeriak eta pe-
katuak, eta hartu gagizuz zeure ondaretzat». 

Jaunak esana 

 
ERANTZUN SALMOA 

Dn 3, 52. 53-54. 55-56 
  
R/. Aintza eta gorespen Zuri gizaldietan 
 

Bedeinkatua zu, Jauna, gure arbasoen Jainkoa,  
goratua gizaldien gizaldietan!. 
Bedeinkatua zu, santu eta ospatzu zarana,  
goretsia eta goratua gizaldien gizaldietan! 
 
Bedeinkatua zu, tenpluan zeure ospea agertzen dozuna,  
goratua gizaldien gizaldietan! 
Bedeinkatua zu, kerubinen gainean jesarririk,  
leizeak arakatzen dozuzana, goratua gizaldien gizaldietan! 
 
Bedeinkatua zu, errege-tronuan jesarrita zagozana, 
goratua gizaldien gizaldietan! 
Bedeinkatua zu, zeru-sabaian,  
goratua gizaldien gizaldietan! 

 
 
II. IRAKURGAIA 
 
San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako bigarren esku-
titzetik (2 Ko 13, 11-13) 
Senideok: Poztu zaiteze, ahalegindu oso-osoak izaten eta izan 
adorea; izan iritzi bereko eta bizi bakean. Eta maitasunaren 
eta bakearen Jainkoa zeuekin izango da. 
Agurtu egizue alkar musu santuaz. Fededun guztiek agurtzen 
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zaituee. 
Jesu Kristo gure Jaunaren grazia, Jainkoaren maitasuna eta 
Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin guztiokin. 

Jaunak esana 

 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

 
EBANJELIOA 
 
† Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik (Jn 3, 16-
18) 
 

Aldi haretan, Jesusek esan eutsan Nikodemori: 
Hain maite izan eban Jainkoak mundua, bere 
Seme bakarra emon eutsan, Haregan sinesten 
dauanik inor galdu ez daiten, betiko bizia izan 
dagian baino.  
Jainkoak ez eban bere Semea mundura bialdu 
mundua kondenatzera, haren bitartez mundua 
salbatzera baino. Haregan sinesten dauana ez 
dago kondenatua; sinesten ez dauana, barriz, 
kondenatua dago jadanik, Jainkoaren Seme ba-
karraren izenean sinestu ez daualako». 

Jaunak esana 

 
(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 

Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzu-
tea, eta gure inguruko behartsuei laguntzea. 
Horren ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-
batzea: behartsuaren ondoan gagozela adieraz-
ten dogu. Hau Jesusengandik beragandik ikasi 
dogu. 


